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(Oz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536)1)
REALIZACJI ZAOANIA PUBLICZNEGO

Wniosek na realizacj~ zadan publicznych 0 charakterze lokalnym
na podst. art. 19a ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie, tzw.

"maly grant",

"Organizacja cz~sci artystycznej gali finalowej VIII edycji Konkursu 0 Zagl~biowskq
Nagrod~ Humanitas"

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZAOANIA PUBLICZNEGOjl

skladana na podstawie przepisow dzialu IIrozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie



14. Fundowanie stypendiow sportowych;
15. Finansowanie studiow w Wyzszej Szkole Humanitas z siedzibq w Sosnowcu dla mlodziezy pochodzenia
polskiego, zamieszkujqcych poza granicami Polski;
16. Promowanie absolwentow Wyzszej Szkoly Humanitas z siedzibq w Sosnowcu oraz ich osiqgni~c u
pracodawcow;
17. Promowanie w kraju i za granicq osiqgni~c naukowo - badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych
Wyzszej Szkoly Humanitas z siedzibq w Sosnowcu;
18. Prowadzenie wlasnych badan naukowych;
19. Prowadzenie dzialalnosci wydawniczej.

1) Wydawanie ksiqzek i periodykow oraz pozostala dzialalnosc wydawnicza z wylqczeniem w zakresie
oprogramowania (58.1.);
2) Dzialalnosc wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2.),
3) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.1.);
4) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spolecznych i humanistycznych (72.2.);
5) Dzialalnosc prawnicza (69.1.);
6) Doradztwo w zakresie zarzqdzania (70.2.);
7) Badanie rynku i opinii publicznej (73.2.);
8) Dzialalnosc zwiqzana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1.);
9) Sprzedaz detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.1.);
10) Dzialalnosc wspomagajqca edukacj~ (85.6.);
11) Pozaszkolne formy edukacji (85.5.);
12) Dzialalnosc zwiqzana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownikow (78.1.);
13) Dzialalnosc zwiqzana z organizacjq targow, wystaw i kongresow (82.3.).

13) jeieli oferentjoferencjl) prowadzijprowadzq1) dzialalnoscgospodarczq:
a) numer wpisu do rejestru przedsi~biorc6w KRS0000369990;
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

1) Wydawanie ksiqzek i periodykow oraz pozostala dzialalnosc wydawnicza z wylqczeniem w zakresie
oprogramowania (58.1.);
2) Dzialalnosc wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2.),
3) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.1.);
4) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spolecznych i humanistycznych (72.2.);
5) Dzialalnosc prawnicza (69.1.);
6) Doradztwo w zakresie zarzqdzania (70.2.);
7) Badanie rynku i opinii publicznej (73.2.);
8) Dzialalnosc zwiqzana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1.);
9) Sprzedaz detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.1.);
10) Dzialalnosc wspomagajqca edukacj~ (85.6.);
11) Pozaszkolne formy edukacji (85.5.);
12) Dzialalnosc zwiqzana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownikow (78.1.);
13 Dzialalnosc zwi zana z or anizac' tar OW, w staw ikon resow 82.3 ..

II. Informacja 0 sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji pubIicznej wraz z
przytoczeniem podstawy prawnepO)

I N;e doty"y



"Recital Artura Andrusa w ramach VIII Gali Konkursu 0 Zagl~biowskq Nagrod~ "Humanitas" to projekt
Fundacji Humanitas, ktora jest organizatorem cz~sci artystycznej tegorocznej, VIII edycji Konkursu 0
Zagl~biowskq Nagrod~ Humanitas.

Fundacja Humanitas, we wspolpracy z Wyiszq Szkolq Humanitas w Sosnowcu, osmy raz organizuje
Konkurs 0 Zagl~biowskq Nagrod~ "Humanitas". Ma on na celu umacnianie toisamosci naszego
regionu, promowanie osiqgni~c kulturalnych i naukowych Zagl~bia Dqbrowskiego oraz integrowanie
mieszkancow wokollokalnych wartosci. ad 2006 roku Zagl~biowska Nagroda "Humanitas"
przyznawana jest corocznie osobom i instytucjom, ktore dzi~ki swojej dzialalnosci spolecznej,
kulturalnej lub naukowej przyczyniajq si~ do promowania Zagl~bia na forum regionalnym oraz
ogolnopolskim, wspierajq lokalnq toisamosc oraz tworzq fundamenty spoleczenstwa obywatelskiego.

Nagroda "Humanitas" ma charakter honorowy oraz promocyjny. Nagrod~ honorowq Wysoka Kapitula
przyznaje najwybitniejszym, uznanym osobistosciom zagl~biowskiego iycia naukowego, kulturalnego,
gospodarczego, kt6re swoimi osiqgni~ciami w spos6b znaczqcy przyczynily si~ do promowania
Zagl~bia i umacniania wartosci regionalnych. Nagrod~ promocyjnq otrzymujq instytucje oraz
organizacje pozarzqdowe (fundacje, stowarzyszenia) realizujqce projekty zorientowane na promocj~
Zagl~bia Dqbrowskiego, jego osiqgni~c, wspieranie lokalnego iycia kulturalnego, naukowego,
tworzenie fundamentow spoleczenstwa obywatelskiego w skali lokalnej i regionalnej. Wyr6inienia
promocyjne majq charakter nagrody pieni~inej. Ich celem jest wspieranie rozwoju roinych nurtow
lokalnej aktywnosci.

Zagl~biowskie Nagrody "Humanitas" przyznaje Wysoka Kapitula Konkursu, w kt6rej zasiadajq
przedstawiciele wladz samorzqdowych szczebla wojew6dzkiego oraz lokalnego, przedstawiciele
zagl~biowskich instytucji kultury i nauki oraz laureaci Nagrody. W ubieglym roku w sklad Kapituly
weszli m.in. Wojewoda Slqski Zygmunt tukaszczyk, Marszalek Wojew6dztwa Slqskiego Adam
Matusiewicz, prezydent Sosnowca Kazimierz Gorski, prezydent B~dzina tukasz Komoniewski,
prezydent Dqbrowy G6rniczej Zbigniew Podraza, prezydent Zawiercia Ryszard Mach, starostwa
powiatu b~dzinskiego Krzysztof Malczewski, prezes Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu Jan Szot,
a takie wybitni naukowcy z regionu, m.in., prof. Jan Ilczuk, prof. Zygmunt Wr6bel, prof. Jacek Wodz,
prof. Adam Idziak, dr Pawel Majerski z Uniwersytetu Slqskiego oraz prof. Dariusz Rott, prof. Marian
Gierula i dr Waldemar Wojtasik z Wyiszej Szkoly Humanitas w Sosnowcu.

W pierwszej edycji konkursu Nagrod~ "Humanitas" w kategorii Honorowej otrzymal prof. Jacek W6dz,
a Nagrod~ Promocyjnq Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu. W drugiej edycji Nagrod~ Honorowq
otrzymal prof. Wlodzimierz Wojcik, natomiast Nagrod~ Promocyjnq Teatr Dzieci Zagl~bia im. Jana
Dormana. W trakcie trzeciej edycji Wysoka Kapitula nagrodzila Prof. Jacka Jani~, kt6ry otrzymal
Nagrod~ Honorowq, a Nagrod~ Promocyjnq przyznano Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G.
Danilowskiego w Sosnowcu. Laureatami czwartej edycji konkursu zostali: prof. Maria Pulinowa, ktora
otrzymala Nagrod~ Honorowq oraz Teatr Zagl~bia w Sosnowcu, ktory zostal uhonorowany Nagrodq
Promocyjnq. W 2010 roku Nagrod~ Promocyjnq otrzymal Palac Kultury Zagl~bia, a Nagroda
Honorowa trafila do ks. dr. Pawla Sobierajskiego. W roku 2011, w trakcie szostej Gali, Nagrod~
Promocyjnq przyznano Zespolowi Szk61 Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, natomiast Nagrod~ Honorowq
otrzymal Jacek Cygan. Ubieglorocznymi laureatami zostala Fundacja im. Jana Kiepury - w kategorii
Nagrody Promocyjnej - oraz doc. dr Adam Jarosz w Kategorii Honorowej.

Rokrocznie uroczysta Gala Finalowa Konkursu 0 Zagl~biowskq Nagrod~ Humanitas ma miejsce w
czerwcu, w murach Wyiszej Szkoly Humanitas. W cz~sci oficjalnej Przewodniczqcy Kapituly prof. WSH
dr Jerzy Kopel, rektor WSH wr~cza nagrodzonym pamiqtkowy medal i dyplom. Cz~sc artystyczna,
uswietniajqca kaidq Gal~, ma charakter recitalu utrzymanego w nurcie poezji spiewanej. Dzi~ki
wsparciu Urz~du Miejskiego w Sosnowcu, kt6ry byl wsp610rganizatorem cz~sci artystycznej szesciu
poprzednich Gali, moglismy zaprosic tak wybitne postacie polskiej sceny jak:
- Piotr Machalica z piosenkami Bulata Okudiawy (2007 rok);
- KrzysztofDaukszewicz (2008 rok);
- Edyta Geppert (2009 rok);
- Miroslaw Czyiykiewicz oraz zesp61 Beltaine (2010 rok);



- Renata Przemyk (2011 rok)
- Alosza Awdiejew (2012 rok).

W tym roku recital w ramach finalu Konkursu 0 Zagl~biowskq Nagrod~ Humanitas, kt6ry odb~dzie si~
28 czerwca zaprezentuje Artur Andrus, znany w Polsce piosenkarz, dziennikarz, poeta, autor tekst6w
piosenek, artysta kabaretowy i konferansjer.

Artur Andrus jest absolwentem \II Liceum Og6lnoksztalcqcego im. Marii Sklodowskiej-Curie w
Sanoku. UkOl1czylkierunek dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1994 roku
wsp6lpracuje z Programem II Polskiego Radia. Jest wsp6lredaktorem program6w "Powt6rka z
rozrywki" oraz "Akademia rozrywki" oraz komentatorem (od 2005 roku) "Szkla Kontaktowego",
emitowanego w telewizji TVN24. Od lat jest gospodarzem kabaretowych spotkan w warszawskiej
"Piwnicy pod Harendq"[4], 16dzkiej "Przechowalni" i krakowskiej "Piwnicy Pod Baranami".

Autor ksiqiki-zbioru piosenek i wierszy pt. "Popisuchy" wydanej przez 16dzkie wydawnictwo "Piqtek
Trzynastego" w grudniu 2004 roku. Natomiast w 2008 roku tygodnik Polityka wydal "Kolekcj~
polskich kabaret6w" zloionq z 15 plyt DVDz nagraniami polskich kabaret6w wybranych i
opatrzonych komentarzem Artura Andrusa. W marcu 2012 roku wydal swojq najnowszq plyt~
"Mysliwiecka", kt6ra zgodnie Oficjalnq Listq Sprzedaiy Zwiqzku Producent6w Audio Video uzyskala
status podw6jnej platynowej plyty.

W 2010 roku Artur Andrus otrzymal tytul "Mistrza Mowy Polskiej" a rok p6zniej Prezydent RP
Bronislaw Komorowski uhonorowal go Zlotym Krzyiem Zaslugi. Obecnie Artur Andrus bierze udzial
w spektaklu Teatru Syrena "Nie doroslem", kt6ry powstal w oparciu 0 teksty Stanislawa
Staszewski ego.

Gala finalowa Konkursu 0 Zagl~biowskq Nagrod~ "Humanitas", w ramach kt6rej Fundacja zamierza
zorganizowac recital Artura Andrusa, ma charakter uroczystosci otwartej, niebiletowanej, dost~pnej
dla wszystkich zainteresowanych mieszkanc6w Sosnowca oraz miast osciennych. Rokrocznie w
uroczystosci bierze udzial blisko 250 os6b - mieszkanc6w miasta i regionu, reprezentant6w
srodowisk kultury, nauki i iycia spolecznego, w tym kandydat6w do nagrody i jej laureat6w. W tym
roku, podobnie jak w roku poprzednim, gala b~dzie transmitowana na iywo przez Internet, przy
pomocy aplikacji telekonferencyjnej VidCom. Dzi~ki temu uroczystosc oraz koncert b~dq mogli
obejrzec wszyscy zainteresowani, w tym osoby, kt6re z r6inych przyczyn nie b~dq w stanie wziqc
udzialu w gali osobiscie.

2. Opis potrzeb wskazuj<tcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz
skutk6w

Konkurs 0 Zagl~biowskq Nagrod~ Humanitas, organizowany od 2006 roku, to pierwsze tego typu
przedsi~wzi~cie w historii naszego regionu. Ma on na celu wyr6inienie os6b oraz instytucji, kt6re swoim
dzialaniem przyczyniajq si~ do promocji Zagl~bia Dqbrowskiego w kraju i zagranicq, popularyzacji jego
kultury, wartosci i historii. Konkurs jest odpowiedziq na obserwowany w Zagl~biu Dqbrowskim renesans
lokalizmu . Naleiy zauwaiyc, ie niemal kaidy region w Polsce (w znaczeniu administracyjnym lub
kulturowym) moie poszczycic si~ organizacjq podobnych konkurs6w (dla przykladu - na G6rnym Slqsku
organizowany jest konkurs "Slqskie Oskary", zainicjowany przez tygodnik "Goniec G6rnoslqski". W ramach
konkursu nagradzani Sq ludzie, kt6rzy codziennie SWqwiedzq, umiej~tnosciami i pracq przyczyniajq si~ do
tworzenia nowego obIicza regionu; w wojew6dztwie swi~tokrzyskim odbywa si~ konkurs "Super Lidera
Regionu", organizowany przez dziennik "Echo Dnia" i adresowany do firm, instytucji i ludzi, kt6rzy najlepiej
budujq prestii i rang~ regionu).

Przedsi~wzi~cia tego typu przyczyniajq si~ do umacniania toisamosci lokalnej, promowania regionu i
budowania jego pozytywnego wizerunku. Dzialania takie majq swoje uzasadnienie takie w odniesieniu do
Zagl~bia Dqbrowskiego, gdzie w ostatnim czasie z duiq dynamikq powstajq i rozwijajq si~ inicjatywy majqce
na celu kreowanie i kul owanie toisamosci Za I bia D browskie o. S one zw kle reaIizowane rz



udziaIe coraz Iiczniejszych organizacji pozarzqdowych, ktore uznajq za priorytet kuItywowanie
zagl~biowskiego IokaIizmu. Dzialania te skutkujq wspoInym efektem, ktorym jest promocja regionaIna. Aspekt
ten stal si~ w ostatnim czasie przedmiotem iywej dyskusji w calym Zagl~biu Dqbrowskim, Moina
zaryzykowac tez~, ie w ciqgu ostatnich trzech lat podj~to wi~cej inicjatyw na rzecz kultywowania
zagl~biowskiej 10kaInosci i umacniania toisamosci regionu nii na przestrzeni calej minionej dekady. Dzialania
te zaslugujq na wsparcie i kontynuacj~, wpisujq si~ bowiem w szerszy trend okreslany przez socjoIogow jako
odradzanie si~ toisamosci lokalnych. Jak piszq Bohdan Jalowiecki i Kazimierz Z, Sowa, Iokalizm staje si~
"swego rodzaju swiatopogIqdem, ktory wyznaje na swiecie coraz wi~cej zwyIdych obywateIi, a takie
przedsi~biorcow, menedierow i politykow".

Organizowanie w ramach finalu Konkursu 0 Zagl~biowskq Nagrod~ "Humanitas" uroczystej gali polqczonej z
recitaIem znakomitego artysty polskiej sceny muzycznej stanowi immanentnq cz~sc calego Konkursu i jest
jego wainym, merytorycznie uzasadnionym dopelnieniem, Przyczynia si~ bowiem do:
-promocji Konkursu oraz Zagl~bia Dqbrowskiego w skali ponadregionaInej i krajowej;
-popuIaryzacji Iaureatow Nagrody i ich osiqgni~c, ktore Sq pubIicznie prezentowane podczas Gali Finalowej
Konkursu;
-podnoszenia prestiiu Konkursu i Nagrody;
-promowania kuItury wysokiej i upowszechniania jej dobr;
-wlqczania mieszkancow w iycie spoleczne miasta,

"Organizacja cz~sci artystycznej gali finalowej VII edycji Konkursu 0 Zagl~biowskq Nagrod~ Humanitas",
adresowana jest do mieszkancow Sosnowca oraz miast osciennych. Od samego poczqtku ideq finalow
Konkursow 0 Zagl~biowskq Nagrod~ "Humanitas" bylo nie tylko przygotowywanie i reaIizowanie cz~sci
oficjaInej, w ramach ktorej nast~puje wr~czenie Nagrody i zaprezentowanie Iaureatow Konkursu i ich
osiqgni~c, ale takie gwiazdy polskiej estrady, co powoduje, ie final Konkursu jest atrakcyjny dIa szerokiej
grupy odbiorcow. Recital w ramach Konkursu 0 Zagl~biowskq Nagrod~ "Humanitas" odbywa si~ w auli
Wyiszej Szkoly Humanitas przy ul. Kilinskiego 43. Jest on adresowany do mieszkancow Sosnowca i miast
osciennych, kandydatow do Nagrody oraz jej Iaureatow. Organizator cz~sci artystycznej GaIi - Fundacja
Humanitas - 'est 0 raniczona Iko i w 1 cznie wieIkosci auIi, w ktore' odb a si ala finalowa - 250 mie'sc,

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania
publicznego, w szczeg61nosci ze wskazaniem, W jaki spos6b przyczyni si~ to do podwyzszenia
standardu realizacji zadaniall)

I Nie dotyczy

5, Informacja, czy W ciqgu ostatnich 5 Iat oferent otrzymal dotacj~ na dofinansowanie inwestycji
zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re zostaly dofinansowane,
organu, kt6ry udzielif dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacjill)

I Nie dotyczy



1) Zaprezentowanie zagl~biowskiej publicznosci bogatej tw6rczosci muzyczno-poetyckiej Artura
Andrusa;

2) Kreowanie wrazliwosci i swiadomosci mieszkanc6w regionu na muzyk~, sztuk~ i kultur~ wysokq;

3) Podnoszenie poziomu uczestnictwa w kulturze mieszkanc6w Sosnowca i miast osciennych;

4) Uatrakcyjnienie oferty kulturalno-muzycznej Sosnowca;

5) Pogl~bianie poczucia tozsamosci i identyfikacji mieszkanc6w z regionem;

6) Rozwijanie potrzeby kontaktu ze sztukq, kulturq i muzykq;

7) Promowanie Sosnowca i Zagl~bia Dqbrowskiego w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej;

8) Podniesienie rangi wydarzenia VIII edycji Konkursu 0 Zagl~biowskq Nagrod~ Humanitas w Sosnowcu.

Cele te zostanq osiqgni~te poprzez organizacj~ gali finalowej Konkursu 0 Zagl~biowskq Nagrod~
"Humanitas" oraz stanowiqcego jej cz~sc recitalu Artura Andrusa.

28 czerwca 2013 roku godz. ok. godz.19.00, aula Wyzszej Szkoly Humanitas, ul. Kilinskiego 43, 41-200
Sosnowiec

8. a is oszcze 6In ch dziaJan w zakresie realizac'i zadania ubliczne 012)

Realizacja projektu "Organizacja cz~sci artystycznej gali finalowej VII edycji Konkursu 0 Zagl~biowskq
Nagrod~ Humanitas" rozpocznie si~ 3 czerwca 2013 roku poprzez promocj~ wsr6d mieszkanc6w Sosnowca i
miast osciennych naszej inicjatywy.

W ramach gali finalowej (28 czerwca 2013 roku) Konkursu 0 Zagl~biowskq Nagrod~ "Humanitas", kt6rej
rozpocz~cie planowanej jest 0 godz. 17.30, przewidziane Sq nast~pujqce elementy programu:

-otwarcie uroczystosci i przedstawienie idei Konkursu - prof. dr Jerzy Kopel, JM Rektor Wyzszej Szkoly
Humanitas;

-zaprezentowanie kandydat6w zgloszonych w VIII edycji Konkursu 0 Zagl~biowskq Nagrod~ "Humanitas"
oraz ich osiqgni~c kulturalnych, spolecznych i naukowych - dr Michal Kaczmarczyk, czlonek zarzqdu Fundacji
Humanitas w Sosnowcu;

-recital gwiazdy wieczoru, Artura Andrusa. W ramach recitalu zaprezentowane zostanq piosenki z
dw6ch plyt artysty: "t6dzka" oraz "Mysliwiecka". Obslug~ akustycznq i scenicznq recitalu zapewni
Agencja Artystyczna Gama Dorota Ptak w Sosnowcu.

armonogram
Zadanie publiczne realizowane od 3 czerwca do 30 sierpnia 2013 roku

Poszczeg61ne dzialania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot
realizowanego zadania publicznego14) poszczeg61nych dzialan odpowiedzialny za

dzialanie w zakresie



a) Promocja wsr6d
mieszkanc6w Sosnowca i miast a) Fundacja Humanitas,
osciennych VIII gali finalowej a) 3 czerwca 2013 roku

Wyzsza Szkola Humanitas
Konkursu 0 Zagl~biowskq w Sosnowcu,
Nagrod~ "Humanitas" oraz
recitalu stanowiqcego cz~sc b) 28 czerwca 2013 roku b) Fundacja Humanitas,artystycznq gali Wyzsza Szkola Humanitas
b) Recital Artura Andrusa w w Sosnowcu,
ramach VIII gali finalowej

c) 30 sierpnia 2013 rokuKonkursu 0 Zagl~biowskq
Nagrod~ "Humanitas" c) Fundacja Humanitas
c) rozliczenie si~ z dotacji

1) Zorganizowanie recitalu Artura Andrusa;

2) Przygotowanie dokumentacji fotograficznej z recitalu Artura Andrusa;

3) Opublikowanie artyku16w prasowych na temat gali finalowej Konkursu i recitalu Artura Andrusa i
przekazanie informacji 0 miejskiej dotacji b~dqcej kluczowym wsparciem dla organizowanego
recitalu;

4) Wzrost swiadomosci mieszkanc6w Sosnowca i miast osciennych na temat tw6rczosci muzyczno-
poetyckiej Artura Andrusa;

5) Wzrost swiadomosci mieszkanc6w Sosnowca i miast osciennych na temat osiqgni~c kandydat6w do
Nagrody oraz laureat6w Nagrody "Humanitas"J a co za tym idzie - wzrost swiadomosci mieszkanc6w
w kwestii bogactwa zycia spoleczno-kulturalnego Zagl~bia;

6) Uwrazliwienie mieszkanc6w regionu na sztuk~ i kultur~ wysokq;

7) Wzrost poziomu tozsamosci i identyfikacji mieszkanc6w zagl~bia Dqbrowskiego z regionem;

8) Wypromowanie Sosnowca i Zagl~bia Dqbrowskiego w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej,

osztorys ze wzgl ~ una ro zaJ osztow:
Lp, Rodzaj kasztow16)

,-., Koszt ztego Koszt.••... zN

?; calka te z finansowych do pokrycia
~ '--' wity sradkow z wkladu
Q)

~
>. go

...., l-. (w zl) do wlasnych, osoboweg
Vl 0

CIl
0 ~ '6 pokryci sradkow OJ w tym~ ....,
"d Vl 'f? a z innych hodel, pracy
Q) 0

'~ ~ N wtym wplat spolecznej'w "d "d Z
'CIl 0 wnioskowa i oplat czlonkow0 Q) ".~...., nej dotacji adresatow i swiadczeftN

CIl
0 (w zl) zadania wolontarius:::z:::

publicznego17) zy (w zl)



I Koszty
merytoryczne18)

po stronie Fundacji
Humanitas19)

a) Honorarium za recital 1 10.000 Spotkanie 10.000 10.000 a a
Artura Andrusa w (60
ramach VIII Gali minut)
Konkursu 0

Zagl~biowskq Nagrod~
Humanitas, 28 czerwca
2013 roku

b) Wynajem auli od 2 246 ednostka 492 a 492 a
Wyzszej Szkoly
Humanitas

c) Zabezpieczenie 1 1.800 Jednostka 1.800 a 1.800 a
techniczne koncertu
(oswietlenie sceny oraz
naglosnienie zgodnie z
riderem artysty)

II Koszty obstugiZO)

zadania publicznego,
w tym koszty
administracyjne po
stronie
Fundacji Humanitas 19):

a) nadzor 1 500 Jednostka 500 a a 500
administracyjny,
prawny i
merytoryczny ze
strony zarzqdu
Fundacji Humanitas:
Mariusz Lekston

III Jnne koszty, w tym
koszty wyposazenia i
promocji po stronie
Fundacji Humanitas
19):

IV Og6lem: 10 12.546 ednostka 12.792 10.000 2.292 500
jspotkani
e

Przewi lywane zro a Inansowania za aniapu icznego
1 Wnioskowana kwota dotacji

10.000 zt 78.2 %
2 Srodki finansowe wlasne17)

2.292 zt 17.9 %
3 Srodki finansowe z innych :lrodel og6tem (srodki finansowe

wymienione w pkt 3.1-3.3)11) a zt 0%



3.1 wplaty i oplaty adresat6w zadania publicznego17)
o zl 0%

3.2 srodki finansowe z innych :lr6del publicznych (w szczeg61nosci: dotacje z
budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17)

o zl 0%
3.3 pozostale17)

o zl 0%
4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna

czlonk6w) 500 zl 3,9 %
5 Og61em (srodki wymienione w pkt 1-4)

12.792 zl 100 %

Inansowe sro 1 z moye zro e pu leznye
Informacja 0 tym,

czy wniosek Termin rozpatrzenia
Nazwa organu (oferta) - w przypadku

administracji publicznej Kwota o przyznanie srodk6w wniosk6w (ofert)
lub innej jednostki sektora srodk6w zostalC-a) nierozpatrzonych do

finans6w publicznych (w zl) rozpatrzony(-a) czasu zlozenia
pozytywnie, czy tez nie niniejszejoferty

zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

TAK/NIEl)

TAK/NIEJ)

TAK/NIEJ)

TAK/NIEl)

Artur Andrus jest absolwentem \II Liceum Og6lnoksztalcqcego im. Marii Sklodowskiej-Curie w Sanoku.
Ukonczyl kierunek dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1994 roku wsp6lpracuje z
Programem II Polski ego Radia. Jest wsp6lredaktorem program6w "Powt6rka z rozrywki" oraz "Akademia
rozrywki" oraz komentatorem (od 2005 roku) "Szkla Kontaktowego", emitowanego w telewizji TVN24. Od lat
jest gospodarzem kabaretowych spotkan w warszawskiej "Piwnicy pod Harendq"[4], l6dzkiej "Przechowalni"
i krakowskiej "Piwnicy Pod Baranami".

Autor ksiqiki-zbioru piosenek i wierszy pt. "Popisuchy" wydanej przez 16dzkie wydawnictwo "Piqtek
Trzynastego" w grudniu 2004 roku. Natomiast w 2008 roku tygodnik Polityka wydal "Kolekcj~ polskich
kabaret6w" zloionq z 15 plyt DVDz nagraniami polskich kabaret6w wybranych i opatrzonych komentarzem
Artura Andrusa. W marcu 2012 roku wydal swojq najnowszq plyt~ "Mysliwiecka", kt6ra zgodnie Oficjalnq
Listq Sprzedaiy Zwiqzku Producent6w Audio Video uzyskala status podw6jnej platynowej plyty.

W 2010 roku Artur Andrus otrzymal tytul "Mistrza Mowy Polskiej" a rok p6iniej Prezydent RP Bronislaw
Komorowski uhonorowal go Zlotym Krzyiem Zaslugi. Obecnie Artur Andrus bierze udzial w spektaklu Teatru
Syrena "Nie doroslem", kt6ry powstal w oparciu 0 teksty Stanislawa Staszewski ego.



czlonek zarzqdu Fundacji Humanitas. Politolog i literaturoznawca, prorektor ds. nauki, dydaktyki i
wsp6lpracy z otoczeniem spolecznym Wyzszej Szkoly Humanitas w Sosnowcu. W 2006 roku uzyskal stopien
doktora w zakresie nauki 0 literaturze, zostajqc najmlodszym doktorem nauk humanistycznych w Polsce. Od
2004 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym WSH. W latach 2004-2006 pelnil funkcj~ rzecznika WSH,
od 2009 roku jest takze dyrektorem Instytutu Zagl~biowskiego. Od 2004 roku zwiqzany z Zakladem
Dziennikarstwa US.Autor kilkudziesi~ciu medioznawczych publikacji naukowych, w tym dw6ch monografii i
trzech podr~cznik6w. Redaktor naczelny p6lrocznika "Problemy Komunikacji Spolecznej". Laureat
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (dwukrotnie) oraz Stypendium Wojew6dztwa Slqskiego.
Czlonek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Dorota Ptak jest wlascicielkq Agencji Artystycznej Gama dzialajqcej na rynku od 1995 roku. Na stale zajmuje
si~ organizacjq Dni Miast, festyn6w rodzinnych i firmowych oraz na stale wsp6lpracuje z tw6rcami i
wykonawcami pochodzqcymi z Sosnowca. Organizator duzych imprez masowych oraz autorskich projekt6w
muzyczno-kulturalnych w regionie, m.in. World Fushion Music Festival czy Konkursu Piosenki AL LEGRO
TRIBUTE TO SZPILMAN.

Prezes Zarzqdu Fundacji Humanitas, prawnik, absolwent Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytetu
Slqskiego w Katowicach, specjalista z zakresu prawa pracy, asystent w Instytucie Administracji i Prawa
Wyzszej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

2. Zasob rzeczowe oferenta oferent6w1) rzewid ane do w korz stania rz realizac'i zadania23)

Zasoby partnera projektu - Wyzszej Szkoly Humanitas w Sosnowcu:
- aula, w kt6rej odb~dzie si~ uroczysta gala VIII edycji Konkursu 0 Zagl~biowskq Nagrod~ "Humanitas" wraz z
wyposazeniem;
-platforma telekonferencyjna VidCom

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
kt6re z ch zadan realizowane b t we ws 6t rac z administrac' ubliczn

a) W okresie od 18 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011 r. Fundacja Humanitas uzyskala grant w
wysokosci 8 tys. zl z Gminy Sosnowiec (numer 3032.01.18/11) na realizacj~ zadania publicznego pt.
"Zagl~biowskie bajanie - spotkania literacko-plastyczne dla dzieci". Projekt "Zagl~biowskie bajanie" byl
nowatorskim sposobem przekazywania uczniom klas 3 i 4 szk6l podstawowych wiedzy 0 historii i kulturze
Zagl~bia Dqbrowskiego. Poprzez uczestnictwo w projekcie prawie 200 dzieci, Fundacja Humanitas kreowala
ich wrazliwosc artystycznq, rozwijala wyobraini~, samoekspresyjnosc i zdolnosc do pracy w grupie oraz
wzmacniala potrzeb~ obcowania z plastykq i literaturq. Najwazniejszym celem, kt6ry udalo si~ zrealizowac to
skuteczne propagowanie wsr6d dzieci regionalnej i lokalnej wiedzy historycznej. Podsumowaniem projektu
bylo wydanie kolorowego albumu basni i legend zagl~biowskich, w kt6rym zamieszczone zostaly basnie i
legendy przygotowane przez wsp6lpracujqcych z Fundacjq regionalist6w oraz basnie i ilustracje do nich
przygotowane przez dzieci w ramach konkursu. Naklad w cz~sci tram w formie prezent6w do malych
pacjentom Centrum Pediatrii im. Jana Pawla II w Sosnowcu. Fundacja poprawnie rozliczyla si~ z gminnej
dotacji w lipcu 2011 roku.

b) W okresie od 6 czerwca do 31 sierpnia 2012 roku Fundacja Humanitas uzyskala grantw wysokosci
10 tys. zl z Gminy Sosnowiec (nr 3032.23.2012) "Organizacja cz~sci artystycznej gali finalowej VII edycji
Konkursu 0 Zagl~biowskq Nagrod~ Humanitas". Fundacja Humanitas, we wsp6lpracy z WYZSZqSzkolq
Humanitas w Sosnowcu, juz po raz si6dmy zorganizowala Konkurs 0 Zagl~biowskq Nagrod~ "Humanitas". Ma
on na celu umacnianie tozsamosci naszego regionu, promowanie osiqgni~c kulturalnych i naukowych
Za l bia 0 browskie 0 oraz inte rowanie mieszkanc6w wok6llokaln ch wartosci. Od 2006 r. Za l biowskie



Nagrody "Humanitas" przyznawane Sq rokrocznie osobom i instytucjom, kt6re dzi~ki swojej dzialalnosci
spolecznej, kulturalnej lub naukowej przyczyniajq si~ do promowania Zagl~bia na forum regionalnym oraz
og6lnopolskim, wspierajq lokalnq tozsamosc oraz tworzq fundamenty spoleczenstwa obywatelskiego.
Nagroda "Humanitas" ma charakter honorowy oraz promocyjny. Nagrod~ honorowq Wysoka Kapitula
przyznaje najwybitniejszym, uznanym osobistosciom zagl~biowskiego zycia naukowego, kulturalnego,
gospodarczego, kt6re swoimi osiqgni~ciami w spos6b znaczqcy przyczynHy si~ do promowania Zagl~bia i
umacniania wartosci regionalnych. Nagrod~ promocyjnq otrzymujq instytucje oraz organizacje pozarzqdowe
(fundacje, stowarzyszenia) realizujqce projekty zorientowane na promocj~ Zagl~bia Dqbrowskiego, jego
osiqgni~c, wspieranie lokalnego zycia kulturalnego, naukowego, tworzenie fundament6w spoleczenstwa
obywatelskiego w skali lokalnej i regionalnej. Wyr6znienia promocyjne majq charakter nagrody pieni~znej.
Ich celem jest wspieranie rozwoju r6znych nurt6w lokalnej aktywnosci. Dzi~ki uzyskanemu grantowi (10 tys.
zl) zebrani mogli wysluchac recitalu prof. Aloszy Awdiejewa. W trakcie ponadgodzinnego koncertu ok. 250
os6b wysluchalo tradycyjnych piesni ukrainskich, rosyjskich, cyganskich i zydowskich utrzymanych w
konwencji poezji spiewanej. Fundacja poprawnie rozliczyla si~ z gminnej dotacji we wrzesniu 2012 roku.

c) W okresie od 23 marca do 14listopada 2012 roku Fundacja Humanitas uzyskala grant w wysokosci 8
tys. zl z Gminy Sosnowiec (numer nr 3032.9.2012) i na jego podstawie realizowala zadanie publiczne pt.
"Senioralia 2012". Byl to dwuetapowy cykl przedsi~wzi~c (wyjazd6w, spotkan, zaj~c aktywizujqcych),
adresowany do os6b w wieku poprodukcyjnym (emeryt6w i rencist6w) oraz ich rodzin z terenu Sosnowca i
miast osciennych. W jego ramach udalo si~ nam zaktywizowac ok. 250 os6b starszych, wlqczajqc je w zycie
kulturalno-sportowe miasta. Intencjq organizator6w bylo aby dzi~ki "Senioraliom 2012" osoby starsze mogly
m.in. zapoznac si~ z bogatq historiq miasta, wziqc czynny udzial w wydarzeniach i inicjatywach kulturalnych
nawiqzujqcych do bogatego dorobku artystycznego znanych sosnowiczan, sp~dzic aktywni czas wolny oraz
rozwinqc swoje zainteresowania i pasje.
W ramach projektu "Senioralia 2012", Fundacja Humanitas wraz z podmiotami, kt6re jq wspomagaly,
zrealizowala dwuetapowy program aktywizacji sosnowieckich senior6w:
- ETAP 1. Sosnowieckie Dni Seniora, zorganizowane w 16-17 maja 2012 roku, korespondujqce ze swi~tem
student6w - ]uwenaliami. Impreza miala na celu przedstawienie sposob6w wykorzystania wolnego czasu, by
zycie os6b w wieku poprodukcyjnym bylo ciekawsze, a uczestnicy mogli poznac mozliwosci wykorzystania
wlasnego potencjalu i energii oraz zyciowego doswiadczenia.
- ETAP 2. Europejski Dzien Seniora 14listopada 2012 roku - seminarium popularnonaukowe, kt6re bylo
poswi~cone profIlaktyce zdrowotnej i promocji aktywnego trybu zycia. Fundacja poprawnie rozliczyla si~ z
gminnej dotacji w grudniu 2012 roku.

d) Fundacja w okresie od 15 kwietnia do 26 czerwca 2012 roku uzyskala grant w wysokosci 7 tys. zl z
Gminy Sosnowiec (numer 8122.1.WPSj12) i na jego podstawie realizowala zadanie publiczne pt. ,,Jakosc
zycia senior6w w Sosnowcu". Mial on na celu zdiagnozowanie pod wzgl~dem pedagogiczno-socjologicznym
zmian zachodzqcych w strukturze ludnosci miasta ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem os6b w wieku
poprodukcyjnym. Podmiotowy zakres projektu badawczego pt. ,,]akosc zycia senior6w w Sosnowcu"
obejmowal osoby starsze (60 lat i wi~cej), kt6re na stale mieszkajq w Sosnowcu. Grupa badawcza liczyla 200
os6b. Skladali si~ na niq sluchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzialajqcego przy Wyzszej Szkole
Humanitas w Sosnowcu oraz klienci Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sosnowcu.
Gl6wny cel projektu badawczego "]akosc zycia senior6w w Sosnowcu" mial charakter poznawczy i dotyczyl
zdiagnozowania czynnik6w wplywajqcych na jakosc zycia senior6w oraz identyfikacji rodzaj6w i skali
problem6w, z jakimi borykajq si~ w zyciu prywatnym i spolecznym osoby w wieku poprodukcyjnym
zamieszkale na terenie Sosnowcu.

W efekcie zebranych danych zorganizowano sesj~ naukowq podsumowujqcq realizacj~ projektu. Eksperci
przedstawili wnioski i rekomendacje wypracowane w ramach projektu oraz poddadzq je dyskusji w gronie
specjalist6w w dziedzinie polityki spolecznej, w tym przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych i
organizacji pozarzqdowych. Sesja, kt6ra odbyla si~ 26 czerwca 2012 roku w Wyzszej Szkole Humanitas w
Sosnowcu, miala charakter otwarty, a jej przebieg byl transmitowany na zywo w Internecie za
posrednictwem platformy telekonferencyjnej VidCom. Poklosiem spotkania bylo opracowanie szczeg6lowego
raportu badan, autorstwa dr. Michala Kaczmarczyka i dr Marii Zralek pt. ,,]akosc zycia senior6w w Sosnowcu
w perspektywie spolecznej". Fundacja poprawnie rozliczyla si~ z gminnej dotacji w lipcu 2012 roku.



4. Informacja, czy oferentjoferencjlJ przewiduje(-q) zIecac reaIizacj~ zadania pubIicznego w trybie. 0
ktorym mowa wart. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku pubIicznego i 0

wolontariacie
Nie

Oswiadczam(-y), ze:
1) proponowane zadanie pubIiczne w calosci miesci si~ w zakresie dzialalnosci pozytku pubIicznego

oferenta1J;
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy niepobieranie1J oplat od adresatow zadania;
3) oferent jest1J zwiqzany niniejszq ofertq do dnia 31 sierpnia 2012;
4) w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem. przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system ow informatycznych,
osoby, ktorych te dane dotyczq, zlozyty stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia
1997r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2002 r. n 101, poz. 926. z poin. zm.);

5) oferent1J skladajqcy niniejszq ofert~ nie zalega1) z optacaniem naleznosci z tytutu zobowiqzan
podatkowychjsktadek na ubezpieczenia spoteczne1J;

6) dane okreslone w cz~sci I niniejszej oferty Sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowymjwlasciwq
ewidencjqll;

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.

FL.'\D.-\CL\ III ,; \ ,ITAS

41·200 Sosnowier III ~il:iiskiego 43
NIP 64 -247:: 0 .•• :.... :;1 776503

(p t1pis osoby powaznionej
lub podpisy os6b
upowaznionych

do skladania oswiadczen wali w
imieniu oferenta1J)

zatqczniki:
1) Kapia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji24J.
2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow skladajqcych ofert~ wspolnq niz

wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument
potwierdzajqcy upowaznienie do dziatania w imieniu oferenta(-6w).


